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 اوالً :البٌانات الشخصٌة 

الصالحً ســــنان صالح رشٌد  االسم :  

  71/5/7891/بغداد/ الوالدة: العراقمحل وتارٌخ 

سنه 13العمر :  

 الجنسٌة: عرالً 

. بغدادالعراق.السكن /  

ثالث اوالد  متزوج ولدي االجتماعٌة:الحالة   

 الشهادة : ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / بتخصص الدراسات الدولٌة 

  جامعً اول : تخصص الدراسات الدولٌة  اللمب العلمً : مدرس

 / لسم بحوث المجتمع الدولً مدرس جامعً اول / باحث وتدرٌسً فً مركز دراسات المرأةالوظٌفة: 
 /جامعة بغداد

008301809105101الموباٌل: رلم الهاتف    

  sinan@wsc.uobaghdad.edu.iqالبرٌد االلكترونً : 

Sinansalah5@gmail.com  

Google scholar :    
 https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=ZAw0xm8AAAAJ 

-Al-Salah-earchgate.net/profile/Sinanhttps://www.res Research gate  :
 Salihi?ev=hdr_xprf 

mailto:sinan@wsc.uobaghdad.edu.iq
mailto:Sinansalah5@gmail.com
mailto:Sinansalah5@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=ZAw0xm8AAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Sinan-Salah-Al-Salihi?ev=hdr_xprf
https://www.researchgate.net/profile/Sinan-Salah-Al-Salihi?ev=hdr_xprf
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 ________________________________________________________________  

 
 
 
 

 المؤهالت العلمٌة والشهادات الحاصل علٌها ثانٌا :
وبتمدٌر حاصل على شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة / باختصاص الدراسات الدولٌة /   -7

عن موضوع   9071)امتٌاز( من معهد البحوث والدراسات العربٌة فً مصر للعام الدراسً 
 ٌناٌر ( . 95الرسالة )العاللات المصرٌة االمرٌكٌة منذ ثورة 

حاصل على شهادة الدبلوم العالً فً الدراسات السٌاسٌة وبتمدٌر )جٌد جدا(من معهد البحوث  -9
وكان مشروع بحث الدبلوم )المولف األمرٌكً  9079-9077سً والدراسات العربٌة للعام الدرا

 من الربٌع العربً (    
، للعام حاصل على شهادة البكالورٌوس من كلٌة العلوم السٌاسٌة جامعة بغداد وبتمدٌر)جٌد(  -1

  . 9003-9005الدراسً 
 . 9071حاصل على  شهادة معادلة للماجستٌر من مجلس األعلى للجامعات المصرٌة بتارٌخ  -0
العرالً /دائرة البعثات عام العالً حاصل على شهادة معادلة لشهادة الماجستٌر من وزارة التعلٌم  -5

9070 . 
منذ تارٌخ فً العلوم السٌاسٌة / تخصص دراسات دولٌة  حاصل على اللمب العلمً ) مدرس (  -3

9/79/9078 . 
فً كلٌة العلوم  9097-9090طالب فً السنه التحضٌرٌة  ومتفرغ جزئٌا لمرحلة الدكتوراه  -1

 السٌاسٌة/ لسم السٌاسة الدولٌة / جامعة النهرٌن 

 والكتب المؤلفه .البحوث ثالثا :

لمت بتألٌف كتاب عن )اإلمبراطورٌةة االمرٌكٌةة واالسةتراتٌجٌة فةً الشةرق األوسةط ( /دار الكتةب  -7
 . 9009/لسنة  855رلم اإلٌداع والوثائك / 

       95لمت بطباعة رسالتً الماجستٌر الى كتةاب وبعنةوان )العاللةات المصةرٌة االمرٌكٌةة منةذ ثةورة  -9
 . 9070( فً مصر عام  9077ٌناٌر 

 شاركت فً الندوة الخاصة بمركز دراسات المرأة عن )التخطٌط االستراتٌجً لفن المٌادة ( -1
مجلةةة العلةةوم بحةةث علمةةً عةةن دور األمةةم المتحةةدة فةةً الحفةةاظ علةةى حمةةوق المةةرأة تةةم نشةةرة فةةً   -0

 السٌاسٌة /جامعةالنهرٌن .
احٌاء التةراث /جامعةة بحث علمً )لضاٌا المرأة فً لوائح حموق االنسان ( تم نشرة فً مركز  -5

  بغداد
مجلةة كلٌةة العلةوم ( تةم نشةرة فةً 9001بحث علمً )الدور السٌاسً للمرأة العرالٌة بعد عةام  -3

 . جامة بغدادالسٌاسٌة / 
بحث علمً )سٌاسة العراق تجاه صراع توازن الموى اإلللٌمةً والةدولً ( تةم نشةرة فةً مركةز  -1

 الدراسات الدولٌة /جامعة بغداد.
فةةً السٌاسةةة الدولٌةةة / تةةم نشةةرة فةةً مجلةةة  بحةةث علمةةً عةةن دور موالةةع التواصةةل االجتمةةاعً -9

 اتجاهات سٌاسٌة تصدر عن المركز الدٌممراطً فً المانٌا / برلٌن 
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بحث علمً مشترن عن ) الحماٌة التشرٌعٌة للمرأة فةً ظةل لةانون العمةل الةداخلً واالتفالٌةات  -8
 .9079الدولٌة ( ، نشر فً مؤتمردولً بكلٌة التراث 

المةرأة فةً ظةل االتفالٌةات الدولٌةة ( و نشةر فةً كلٌةة العلةوم )حمةوق عةن  مشترن بحث علمً  -70
 . 9078السٌاسٌة / جامعة النهرٌن 

لسٌاسةً .. العةراق أنموذجةا( ، نشةر فةً بحث علمً مشةترن عةن )المةرأة وتحةدٌات االصةالح ا -77
 . 9078جامعة بغدادفً مركز الدراسات الدولٌة // مجلة الدراسات الدولٌة 

الةدول العربٌةة فةً دعةم الحمةوق السٌاسةٌة للمةرأة ( ، نشةر فةً  بحث علمً عةن ) دور جامعةة -79
 مجلة الفنون واالداب وعلوم االنسانٌات الصادرة عن كلٌة االمارات فً ابو ظبً 

بحث علمً عن )دور االحكام الدولٌة المعاصرة فً الحد من العنف والتمٌٌز ضةد المةرأة( نشةر  -71
 .فً مجلة كلٌة العلوم السٌاسٌة / جامعة تكرٌت 

بحث علمً عن ) االلٌات الدولٌة لحماٌة حموق المرأة ( نشر فً مجلة نسك الصادرة من كلٌةة  -70
 التربٌة ابن الرشد ، جامعة بغداد

( نشةر فةً مجلةة اشةرالات  7195بحث علمً عن ) المرأة واالمن والسالم : لراءة فةً لةرار  -75
 تنموٌة / الصادرة من مركز العرالة والتنمٌة فً بغداد.

بحث علمً عن ) النظرٌة النسوٌة فةً العاللةات الدولٌةة ( نشةر فةً مجلةة المصةرٌة الهولندٌةة  -73

 . 9097عام   Q3سكوباس 
بحث علمً عن ) دور الموانٌن الدولٌة لحموق االنسان فةً حماٌةة حمةوق المةرأة ( ، نشةر فةً  -71

 . 9097المجلة المصرٌة الهولندٌة سكوباس فً عام 
هةةاب دراسةةة فةةً اثةةاره االلتصةةادٌة واالجتماعٌةةة والسٌاسةةٌة ( نشةةر بحةةث عةةن ) التطةةرف واالر -79

 . 9090دراسة مشتركه مع د. امنه دمحم علً ، نشر فً مجلة رٌز التركٌة عام 
نشر بحث علمً عن ) االرهاب واالمن االنسانً : دراسة فً التشرٌعات واالتفالٌات الدولٌةة (  -78

 . 9090لضاٌا سٌاسٌة / جامعة النهرٌن  مع م.م اوس اكرم العزاوي ، نشر فً مجلةبحث مشترن 
بحث عن ) المولف االوربً من أزمة الالجئٌن ( بحث لٌد النشر فةً مجلةة العلةوم السٌاسةٌة ،  -90

 . 9097الجامعه المستنصرٌة عام 
 رابعا : الدورات التدرٌبٌة 

امعً الماء دورة تدرٌبٌة بصفة مدرب فً مركز الدراسةات الدولٌةة جامعةة بغةداد عةن المعلةم الجة -7
 االول 

 دورة تدرٌبٌة بصفة مدرب عن حموق االنسان للفرد فً كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد -9
دورات تدرٌبٌة فً مركز دراسات المرأة / جامعة بغداد عن حموق المرأة فةً المةوانٌن العرالٌةة  -1

 وعن مشاركة الفرد فً االنتخابات التشرٌعٌة 
 دورة تدرٌبٌة فً الموارد البشرٌة .  -0
 النشاطات العلمٌة والدورات التدرٌبٌة  -خامسا   -

    المعلومةةات التةةابع للسةةفارة االمرٌكٌةةةمصةةادر بالتعةةاون مةةع مركةةز  محاضةةرات بإلمةةاءلمةةت  -7
(I.R.C   )(Information Resource center of Baghdad university )  فً جامعة ، 

المكتبةة المركزٌةة وكانةت عبةارة عةن مجموعةة مةن المحاضةرات ونسةبة حضةور كبٌةرة   بغداد/
 ابرزها .

 األمم المتحدة وحموق المرأة فً العالم . -
 الوسام الرئاسً األمرٌكً من لبل الرئٌس بارن أوباما . -
 مارتن لوثر كٌنػ الشخصٌة الحماسٌة . -
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 ترامب  الداخلٌة والخارجٌة .الدستور األمرٌكً وسٌاسة الرئٌس األمرٌكً دونالد  -
 مفهوم الهوٌة الوطنٌة  -

شاركت فً مؤتمر مركز الدراسات الدولٌة /جامعة بغداد / عن بحثً الموسوم سٌاسة العةراق  -9
 الخارجٌة أتجاه صراع توازن الموى االللٌمً والدولً .

ً بةٌن شاركت فً مؤتمر بكلٌة التربٌةة للبنةات /جامعةة بغةداد عةن موضةوع )التواصةل االنسةان -1
 . 9071االستاذ والطالب الجامعً ( عام 

ذ شاركت فً الماء محاظرة عن الندوة الموسومة حول  تعزٌز الهوٌة الوطنٌة للطالب واالسةتا -0
 الجامعً فً كلٌة العلوم جامعة بغداد

ت ببحث علمً واٌضا كورلة عمل فً مؤتمر الامه مركز التدرٌب والتنمٌةة فةً اعلةراق كرشا -5
البةةورد االمرٌكةةً حةةول الموضةةوع الخةةاص بةةً )دور البحةةث العلمةةً فةةً تنمٌةةة بالتعةةاون مةةع 

 المجتمع(
لدي العدٌد من اللماءات التلفزٌونٌة واالذاعٌة لتحلٌل األوضاع السٌاسةٌة او فةً مجةال حمةوق  -3

 . االنسان 

 ________________________________________________________ 

 ) أستاذ جامعً وخبرة فً المجال اإلداري واإلعالمً ( المهام الوظٌفٌة : سادسا

بصفة موظف فً لسم المتابعه والتنسٌك  9001تم تعٌنً فً رئاسة جامعة بغداد منذ عام  -
 .اداري 

 فً رئاسة جامعة بغداد.. 9070-9003 عملت كموظف اداري وناشط اعالمً من عام -
 ة جامعة بغداد .مدٌر المواد البشرٌة فً لسم الشؤون الدٌوان فً رئاس -
دراسٌة لتكملة دراستً العلٌا فً اختصةاص  اجازة حصلت على   9071- 9070من عام  -

وتخصصةةت فةةً الدراسةةات  خةةارج المطةةر فةةً جمهورٌةةة مصةةر العربٌةةة  العلةةوم السٌاسةةٌة ،
 .الدولٌة 

والةةى حةةد االن باحةةث وتدرٌسةةً فةةً مركةةز دراسةةات المةةرأة والةةذي ٌعنةةً  9071مةةن عةةام  -
 فً عدة نواحً السٌاسٌة واالجتماعٌة والنفسٌة والمانونٌة  . بدراسات المرأة

لمةت بتةدرٌس المةواد االتٌةة فةً  الى جانب عملً كباحةث علمةً فةً مركةز دراسةات المةرأة -
 .لف كلٌات جامعة بغداد منهامخت

مسةةؤول وحةةدة التعلةةٌم المسةةتمر ووحةةدة االعةةالم فةةً مركةةز مةةدٌر شةةعبة المةةوارد البشةةرٌة و -
 .والى حد االن  -9075امعة بغداد من عام / جدراسات المرأة 

حٌةث ألةوم بتةدرٌس المةواد االتٌةة  المسةاحة،كلٌة الهندسة جامعةة بغةداد /لسةم هندسةة  -7
 9075عام  )حموق االنسان ومفهوم الدٌممراطٌة والحرٌة (

جامعةةة بغةةداد، والةةوم بتةةدرٌس المةةواد االتٌةةة لسةةم علةةوم الحٌةةاة /كلٌةةة العلةةوم للبنةةات / -9
 وحموق االنسان ومفهوم الدٌممراطٌة والحرٌةات ( المدنٌة،)المرأة والمانون والمٌادات 

 9073عام 
جامعة بغداد/ والوم بتدرٌس المةواد كلٌة التربٌة للبنات /لسم العلوم النفسٌة والتربوٌة/ -1

حمةوق االنسةان ومفهةوم الدٌممراطٌةة و العرالٌةة،االتٌة )حمةوق المةرأة فةً التشةرٌعات 
 . والى حد االن  – 9075من عام  والحرٌات(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :التدرٌبٌة : الدوراتسابعا

  9001فً مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر /جامعة بغداد/  9001دورة فً اللغة واإلنكلٌزٌة عام  -7
 9009دورة فً تعلٌم نظام االوفٌس من مركز الحاسبة االلكترونٌة /جامعة بغداد  -9

                              (Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft power point) 
اإلنكلٌزٌة )التوفل( فً مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر /جامعة بغداد وحاصل علةى  اللغةدورة فً  -1

 مشاركة.شهادة 
دورة فً طرائك التةدرٌس والتأهٌةل التربةوي فةً مركةز التطةوٌر والتعلةٌم المسةتمر وحاصةل علةى  -0

 تدرٌسً من ناحٌة طرٌمة الماء المحاضرات. 15من مجموع المرتبة الثالثة 
من مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر فً جامعةة بغةداد والخاصةة  (google scholar)دورة فً ال  -5

 فً بٌانات األستاذ الجامعً.
( من مركةز التطةوٌر والتعلةٌم المسةتمر كمةدرب دولةً فةً التنمٌةة TOTحاصل على شهادة دورة ) -3

 البشرٌة .
لمجلةةس الةةوزراء العرالةةً حاصةةل علةةى دورة تدرٌبٌةةة مةةن اللجنةةه العلٌةةا للتطةةوٌر التعلةةٌم التابعةةه  -1

 . 9079عام
______________________________________________________ 

 : المهارات ثامنا 

لدرة على كتابة البحوث والتحلٌل السٌاسً فً مجال العلوم السٌاسٌة والمٌادة اإلدارٌة ومهارة  -7
 لمسموع .فً أسالٌب طرائك التدرٌس وأٌضا خبره فً المجال اإلعالمً المرئً وا

 استخدام نظام الكومبٌوتر ونظام التشغٌل  -9
  (word-excel-access-power point( وبرامج )Microsoftاستخدام نظام ) -1
استخدام شبكة المعلومات االنترنٌت )البحث ونظام المراسلة البرٌدٌة وأجةراء البحةوث اإلدارٌةة  -0

  االجتماعً(وتطوٌر مهام الموظفٌن عن طرٌك استخدام االنترنٌت وأٌضا موالع التواصل 
 النظام االلكترونً . حسباإلدارٌة التحرٌر اإلداري وتصنٌف الكتب  -5

   :اللغات تاسعا

 اللغة العربٌة : التحدث والمراءة والكتابة بشكل ممتاز  -7
 اللغة اإلنكلٌزٌة : التحدث والمراءة والكتابة بشكل جٌد  -9

 

 

 
 

 الباحث
 م. ســـــنان صالح رشٌد الصالحً

 / جامعة بغداد / لسم بحوث المجتمع الدولًمركز دراسات المرأةباحث وتدرٌسً فً 
 دراسات دولٌة وم السٌاسٌة / تخصصماجستٌر فً العل


